
 
   
 
 
 
 

Vasakrusningar 
Medlemsblad för Logen Höganäs nr 634 

Årgång 20         Nr 2/2022 

Kära Vasasyskon! 
 

Mycket har hänt sedan förra numret av ”Vasakrusningar”! 

Våra logemöten har startat upp fysiskt, Ukraina har drabbats av krig, coronarestriktionerna 

har upphört, sommaren har anlänt och vi har två nya medlemmar! 

 

I takt med vårens inträde var det dags för en vårutflykt med våra logemedlemmar.  

16 resenärer hade anmält sitt intresse. Bussutflykten gick till södra Halland; med ett första 

stopp för fika med fralla och kaffe. Därefter möttes vi av Kevin på Wapnö Gård, som 

informerade om gårdens kretslopp och självförsörjning. Mest intressant var nog korna: 

mjölkning, BB-avdelningen (kalvar) och kalv-dagiset! Besöket avslutades med besök i shopen 

och en fika. 

Nästa anhalt var Berte Museum. En tillbakablick på ”livet på landet förr i tiden”.  

Efter sedvanlig information strövade vi omkring i detta väldiga museum fyllt av smått och 

stort från den tiden då vi flesta var barn. Nostalgiskt och fyllt av minnen från vår barndom 

blev detta besök också mycket uppskattat.    

Nu var det tid att ställa kosan söderut och en väntande middag på restaurant Rosenberg i 

Åstorp. Maten smakade fantastiskt gott! Vi var alla mycket nöjda med denna utflykt! 

 

Den 11 juni hade vi Sverige Amerika möte. Ett högtidsmöte med fanparad. Glädjande var att 

vi hade många gäster från LL Nybyggarna, LL Kärnan och LL Klockan! På dagordningen 

stod också ballotering av två kandidater. Båda; Kerstin Karlsson och Ingmar Hansson och 

röstades in som nya medlemmar. Flera utmärkelser delades ut: 10-årsmärke till Sy Agneta 

Bergström Hult och Br Yngve Hult. 25-årsmärke till Sy Gertrud Gréen och Br Kjell Gréen. 

FDO till Br Sixten Bengtsson, LFT till Br Stig Johansson och PC till Br Calle Nilsson.  

 

På styrelsens arbetsbord hittar vi bl.a: 

• Lokallogestadgarna reviderades den 10/3 - 2022 av MDER Marie Wickström. Dessa 

finns på Distrikt 20:s hemsida som ni också når via vår loges hemsida under ”Länkar”. 

På DL 20:s hemsida loggar ni in med ”medlemsinloggningen”. 

• Eftersom reglerna för utträde Vasa Orden är att man måste anmäla sitt utträde senast 

den 31 dec, har vår styrelse beslutat att information om medlemsavgiften skickas ut 

strax efter julmötet. 

• Till tjänstemannakonferensen i augusti har logen anmält Sy Britt-Marie Henriksen och 

Sy Agneta Bergström Hult att gå Kassörsdelen resp. Kulturledardelen. 

• Nytt nummer av VasaStar har utkommit. Den finns på Storlogens hemsida med adress: 

https://www.vasaorder.com/vasa_star.cfm. Scrolla ner lite så hittar ni Vasa Star. 

 

Nästa logemöte är den 17 september; Kulturmöte då flickan Saga Kjellgren kommer att 

berätta om sin lägervistelse i USA. 

Men innan dess ses vi på Sommarträff den 24 juli vid Väsby Scoutstuga – Välkomna alla!  

 

Ta väl hand om varandra och andra, samt njut av sommaren!  

 

 I SANNING OCH ENIGHET! 

Calle Nilsson (ordf). 

https://www.vasaorder.com/vasa_star.cfm

